Leidinio Archaeologia Lituana informacija autoriams
Leidiniui pateikiami straipsniai turi atitikti moksliniams
darbams keliamus reikalavimus. Spausdinami originalūs, kitur nepublikuoti moksliniai straipsniai lietuvių
arba anglų kalbomis su plačiomis santraukomis atitinkamai anglų arba lietuvių kalbomis. Autoriai prisiima
visą atsakomybę už straipsnių turinį ir autoriaus teises.
Straipsniai recenzuojami dviejų, redaktorių kolegijos paskirtų, anoniminių recenzentų. Pastabas dėl
straipsnio kokybės gerinimo pateikia ir leidinio vyriausiasis redaktorius. Recenzuoti straipsniai turi būti pataisyti, atsižvelgiant į recenzentų ir vyriausiojo redaktoriaus pastabas. Autoriui nesutinkant su pastabomis, nesutikimo priežastys turi būti motyvuotai paaiškinamos.
Straipsnio tekstinė dalis negali būti daugiau kaip
dviejų autorinių lankų (80 000 spaudos ženklų su tarpais). Tekstas surenkamas Times New Roman 12 punktų dydžio šriftu, per 1,5 intervalo MS Word tekstiniu
redaktoriumi. Lentelės pateikiamos MS Word arba MS
Excel formatu. Straipsnio anotacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Anotacijos apimtis – ne daugiau
kaip 200 žodžių abiem kalbomis. Po anatocijos pateikiami 5–7 reikšminiai žodžiai. Priimamos tik kokybiškos, ne didesnės kaip A4 formato iliustracijos, kurios
numeruojamos ir susiejamos su tekstu. Po iliustracija
pateikiamas jos pavadinimas ir autorius (pavyzdžiui,
B. Dakanio nuotr.).
Nuorodos tekste
Nuorodos į šaltinius ir literatūrą pateikiamos tekste, skliausteliuose, pavyzdžiui (Kulikauskas, 1995,
p. 200). Jeigu straipsnyje panaudoti keli to paties autoriaus ir tų pačių metų darbai, prie leidinio metų rašoma
mažoji raidė, pavyzdžiui, (Kulikauskas, 1995a, p. 210).
Nuorodoje kelių autorių darbai atskiriami kabliataškiu
(Kulikauskas, 1997, p. 10; Daugudis, 1993, p. 5). Jeigu
nurodomas leidinys parašytas daugiau kaip trijų autorių, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė, pridedant
ir kt., pavyzdžiui (Kulikauskas ir kt., 1995, p. 10).
Šaltinių ir literatūros sąrašas
Sudaromi atskiri šaltinių ir literatūros sąrašai. Pirmasis pateikiamas šaltinių sąrašas, paskui – literatūros.
Straipsnyje panaudoti leidiniai surašomi abėcėlės
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tvarka (pirmiausia lotyniškąja, paskui kirilica) ir chronologine seka.
Šaltinių pateikimo pavyzdys: Daugudis V.
1957. Aukštadvario (Trakų raj.) piliakalnio tyrinėjimų
dienoraštis. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas,
f. 1, b. 73. Valstybės Archeologijos Komisija. Dokumentai dėl Kretingos apskrities Darbėnų, Kretingos,
Palangos valsčių archeologijos paminklų apsaugos
1921–1950. Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondai, f. 1, ap. 1, b. 25,
p. 127–130.
Monografijos aprašo pavyzdys: autoriaus (-ių)
pavardė (-s), vardo raidė (-s), leidimo metai, pavadinimas (kursyvu), išleidimo vieta, leidykla. Pavyzdžiui,
Zabiela G. 1995. Lietuvos medinės pilys. Vilnius:
Mokslas.
Straipsnio, išspausdinto tęstiniame leidinyje, aprašo pavyzdys: Daugudis V. 1992. Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuose. Lietuvos archeologija, 9,
p. 27–35.
Straipsnio, išspausdinto straipsnių rinkinyje, aprašo pavyzdys: Steponavičienė D. 2013.
Archeologinio kostiumo rekonstrukcijos metodika.
A. Merkevičius (sud.) Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, p. 723–766.
Elektroninio šaltinio aprašo pavyzdys: elektroninio leidinio autoriai, metai, pavadinimas, puslapiai,
nuoroda į šaltinio internetinę prieigą, autoriaus naudojimosi šaltiniu data. Pavyzdžiui, Jansson J. 1996. The
burial rights in Sweden. Internet Archaeolology, 1 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://intarch.ac.uk/
journal/issue1/beardah/> [žiūrėta 2015 m. vasario 2 d.].
Kilus klausimų dėl straipsnio parengimo, prašome
kreiptis į Archaeologia Lituana redaktorių kolegiją.
Redaktorių kolegijos adresas:
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas,
Archeologijos katedra
Universiteto g.  7, LT-01513 Vilnius
Tel.: + 370 5 268 7284
El. paštas: violeta.vasiliauskiene@if.vu.lt
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The list of references

All articles submitted to the journal must conform to
the requirements for scholarly papers. Submissions
accepted for publication must be original, previously
unpublished articles in Lithuanian or English with
extensive summaries in English or Lithuanian respectively. The authors take full responsibility for the content of their articles and warrant that copyright of any
third party has not been violated.
Articles are reviewed by two anonymous reviewers appointed by the editorial board. The editor-inchief also offers remarks concerning the quality of the
article. After the review the articles must be corrected
taking into account the remarks of the reviewers and
the editor-in-chief. In case the authors do not agree
with the remarks, they have to provide reasons for
their disagreement.
The text should not exceed 80,000 characters with
spaces. All manuscripts should use font 12 pt Times
New Roman with 1.5 spacing between the lines
throughout the paper in MS Word. Tables are presented in MS Word or MS Excel format. The article
should contain an abstract in Lithuanian and in English. The abstract should not exceed 200 words in both
languages. The abstract is followed by 5–7 keywords
in Lithuanian and in English. Illustrations should not
exceed A4 format and be of good quality. They should
be numbered and related to the text. The caption of the
illustration and the name of its author are given under
the illustration (e.g. photo by B. Dakanis).

Separate lists of sources and literature are presented:
first, the list of sources, and then the list of literature.
All references are listed alphabetically (first in Latin,
and then in Cyrillic) in a chronological order. They
should follow the following patterns:
• 	 E n t r y f o r s o u r c e s :
Brawn V. 1980. Excavations of XXX hillfort
in year 2005. The archive of XXX country, f. 1,
No. 1225, p. 127–130.
• 	 E n t r y f o r m o n o g r a p h s :
author(s) surname(s), the first letter of the author‘s
name, year of publication, title (in italics), place of
publication, printing house. For example, Insoll T.
2004. Archaeology, Ritual, Religion. London and
New York: Routledge.
• 	 E n t r y f o r j o u r n a l a r t i c l e s :
Vedru G. 2015. Remembering through place. Estonian journal of Archaeology, 19/1, p. 29-57.
• 	 E n t r y f o r a r t i c l e s i n e d i t e d v o l u m e s :
Lilley I. 2004. Diaspora and Identity in Archaeology: Moving beyond the Black Atlantic. L. Meskell
and R. Preucel (eds.) A Companion to Social Archaeology. Blackwell Publishing, p. 287-312.
• 	 E n t r y f o r i n t e r n e t ( e l e c t r o n i c ) s o u r c e s :
authors of the electronic publication, year, title,
pages, reference to the internet address, the date
when the source was accessed. For example, Jansson J. 1996. The burial rights in Sweden. Internet Archaeolology, 1 [interactive]. Available at:
<http://intarch.ac.uk/journal/issue1/beardah/> [accessed on 2 February 2015].
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References to sources and literature in the text are presented in brackets, for example, (Kulikauskas, 1995,
p. 200). If the article refers to several papers by the
same author published in the same year, the year of
publication is followed by a small letter (Kulikauskas,
1995a, p. 210). Reference to different authors should
be separated by a semi-colon (Kulikauskas, 1997,
p. 10; Daugudis, 1993, p. 5). If reference is made to
a publication written by more than three authors, only
the surname of the first author is given followed by et
al. (Kulikauskas et al., 1995, p. 10).
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